
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق إتش إس بي سي ألسهم شركات البناء واإلسمنت السعودية

 )صندوق استثماري مفتوح(

 المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

 القوائم المالية األولية المختصرة

 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 مع 

 مراجع الحسابات المستقلفحص تقرير 

  



 صندوق إتش إس بي سي ألسهم شركات البناء واإلسمنت السعودية

 )صندوق استثماري مفتوح(

 المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

 القوائم المالية األولية المختصرة

 
 الصفحة الفهرس

  
 1 مراجع الحسابات المستقلفحص تقرير 

  
 2 قائمة المركز المالي األولية المختصرة

 
 3 قائمة الدخل الشامل األولية المختصرة

 
 4 األولية المختصرة  العائدة لمالكي الوحداتقائمة التغيرات في صافي الموجودات )حقوق الملكية( 

 
 5 قائمة التدفقات النقدية األولية المختصرة

 
 11-6 للقوائم المالية األولية المختصرةاإليضاحات 
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 صندوق إتش إس بي سي ألسهم شركات البناء واإلسمنت السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية 

 قائمة المركز المالي األولية المختصرة  

 م 2020يونيو   30كما في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
 

 
 إيضاح

 يونيو 30في  كما
 م2020

 ديسمبر 31في  كما 
 م 2019

 )مراجعة(  )غير مراجعة(  

     الموجودات

 694,589  4,837,758 10 نقد لدى البنوك

 73,109,724  57,941,283 11 خالل الربح أو الخسارة استثمارات بالقيمة العادلة من 

 8,962,227  13,862  ذمم مدينة ودفعات مقدمة

 82,766,540  62,792,903  إجمالي الموجودات

     

     المطلوبات

 9,007,110  161,337 13 مصروفات مستحقة

 9,007,110  161,337  إجمالي المطلوبات

     

  الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحداتصافي 
62,631,566 

 
73,759,430 

     

 11,133,101  11,187,560  وحدات مصدرة )بالعدد(

     

 6.63  5.60 17 وفقاً للتداول -صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( لكل وحدة 

     

وفقاً للمعايير الدولية   -وحدة صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( لكل 

 للتقرير المالي
17 

5.60 

 

6.63 

 

 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة. 20إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 صندوق إتش إس بي سي ألسهم شركات البناء واإلسمنت السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المدار من قبل 

 قائمة الدخل الشامل األولية المختصرة )غير مراجعة( 

 م 2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 م 2019  م2020 إيضاح 

     ستثمار االإيرادات 

 6,860,765  (15,360,909) 12 )خسارة(/ربح من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة صافي 

 892,720  1,832,117  دخل توزيعات األرباح

 --  7,399  إيرادات أخرى 

 7,753,485  (13,521,393)  االستثمار دخلخسارة(/إجمالي )

     

     المصروفات

 270,497  589,008 14 إدارةأتعاب 

 --  85,135  مصروفات أخرى

 270,497  674,143  إجمالي المصروفات

     

 7,482,988  (14,195,536)  صافي )خسارة(/ربح الفترة

     

 --  --  الدخل الشامل اآلخر للفترة 

     

 7,482,988  (14,195,536)  إجمالي )الخسارة(/ الدخل الشامل للفترة

 

 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة. 20إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 صندوق إتش إس بي سي ألسهم شركات البناء واإلسمنت السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية 

 التغيرات في صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات األولية المختصرة )غير مراجعة(قائمة 

 م 2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 يونيو

 
 

 م 2019  م2020

الملكية( العائدة لمالكي الوحدات كما في بداية صافي قيمة الموجودات )حقوق 

 الفترة

  

73,759,430 

  

15,264,176 

     

 7,482,988  (14,195,536)  صافي )خسارة(/ربح الفترة

     

     مساهمات واستردادات من قبل مالكي الوحدات:

 38,611,880  40,612,769  المتحصل من إصدار وحدات 

 (5,932,440)  (37,545,097)  السترداد وحداتالمدفوع 

 32,679,440  3,067,672  صافي التغيرات من معامالت الوحدات

     

 55,426,604  62,631,566  يونيو 30صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات كما في 

     

 

 معامالت الوحدات

 

 يونيو: 30الوحدات للفترة المنتهية في فيما يلي ملخصا لمعامالت 

 

  يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في    

  م 2019 م2020   

  )بالعدد(   

       

  3,847,392  11,133,101  الوحدات في بداية الفترة 

       

  8,023,411  6,321,165  وحدات مصدرة خالل الفترة 

  (1,216,890)  (6,266,706)  الفترةوحدات مستردة خالل  

  6,806,521  54,459  صافي الزيادة في الوحدات 

       

  10,653,913  11,187,560  الوحدات كما في نهاية الفترة 

       

 

 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة. 20إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 صندوق إتش إس بي سي ألسهم شركات البناء واإلسمنت السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية 

 قائمة التدفقات النقدية األولية المختصرة )غير مراجعة( 

 م 2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 السعودي( )المبالغ بالريال 

 
 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 م 2019  م2020 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 7,482,988  (14,195,536)  صافي )خسارة(/ربح الفترة

    

    تسويات لـ:

    

خسارة/)ربح( غير محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 (7,395,649)  14,620,715 الخسارة

 425,179  87,339 

    صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 ( 31,259,339)  547,726 النقص / )الزيادة( في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 ( 139,785)  8,948,365 نقص/)زيادة( في ذمم مدينة ودفعات مقدمة

 ( 11,733)  (8,845,773) النقص في المصروفات المستحقة 

 ( 31,323,518)  1,075,497 صافي النقد الناتج من/)المستخدم في( األنشطة التشغيلية

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 38,611,880  40,612,769 المتحصل من إصدار وحدات 

 (5,932,440)  (37,545,097) المدفوع السترداد وحدات

 32,679,440  3,067,672 صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

    

 1,355,922  4,143,169 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

    

 571,251  694,589 النقد وما في حكمه في بداية الفترة

    

 1,927,173  4,837,758 في نهاية الفترةالنقد وما في حكمه 

    

 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة. 20إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 البناء واإلسمنت السعودية صندوق إتش إس بي سي ألسهم شركات 

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة( 

 م  2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 عام 1
 

صندوق إتش إس بي سي ألسهم شركات البناء واإلسمنت السعودية )"الصندوق"( هو صندوق استثمار أنشيء بموجب اتفاقية 

 بين شركة اتش اس بي سي العربية السعودية )"مدير الصندوق"( والمستثمرين فيه )مالكي الوحدات(. 

 

االستثمار في أسهم متوافقة مع الشريعة اإلسالمية في شركات البناء يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال من خالل 

 17واإلسمنت المسجلة في تداول )سوق األسهم السعودية(.  أصبح الصندوق متوافقًا مع أحكام الشريعة اإلسالمية اعتباراً من 

 م. 2012يناير 

 

البالد المالية هي أمين حفظ الصندوق. يعاد استثمار يُدار الصندوق من قبل مدير الصندوق الذي يعمل كإداري للصندوق. شركة 

 كل الدخل في الصندوق وينعكس ذلك على سعر الوحدة.

 

 اللوائح النظامية  2
 

 يتم إدارة الصندوق بموجب الئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( التي صدرت عن هيئة السوق المالية. 

 

 االشتراك/ االسترداد )يوم التعامل ويوم التقييم(  3
 

عمل  الصندوق مفتوح لالشتراك/استرداد الوحدات في كل يوم عمل )"يوم التعامل"(. يتم تحديد قيمة محفظة الصندوق في كل يوم  

)"يوم التعامل"(. يتم تحديد صافي قيمة موجودات )حقوق ملكية( الصندوق بغرض بيع وشراء الوحدات بتقسيم صافي قيمة  

 الموجودات )القيمة العادلة لموجودات الصندوق بعد خصم المطلوبات( على إجمالي عدد الوحدات القائمة للصندوق في يوم التقييم.

 

 أسس اإلعداد 4
 

المعتمد في المملكة العربية   "التقرير المالي األولي"  34تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  

السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولتتماشى مع األحكام المطبقة للوائح 

 االستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.صناديق 

 

ال تتضمن القوائم المالية األولية المختصرة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب أن تتم قراءتها 

 م. 2019ديسمبر  31في جنبا إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للصندوق كما 

 

 عملة العرض والنشاط   . 5
 

 يتم عرض هذه القوائم المالية األولية المختصرة بالريال السعودي الذي يمثل عملة النشاط للصندوق.
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 صندوق إتش إس بي سي ألسهم شركات البناء واإلسمنت السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 العربية السعودية المدار من قبل شركة إتش إس بي سي 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة( 

 م  2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 أسس القياس   . 6
 

باستثناء االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية 

 باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي. الخسارة والتي تقيد بالقيمة العادلة

ارتضى أن الصندوق لديه الموارد الالزمة لالستمرار في أعماله  أجرى مدير الصندوق تقييماً لقدرة الصندوق على االستمرار و

في المستقبل القريب. باإلضافة إلى ذلك، ال يعلم مدير الصندوق بأي شكوك جوهرية قد تثير شكا بالغا بشأن قدرة الصندوق على  

 .  االستمرار. وعليه، يستمر إعداد القوائم المالية األولية المختصرة على أساس االستمرارية

 تم عرض حسابات القوائم المالية األولية المختصرة في قائمة المركز المالي وفقا لسيولتها.

 

 استخدام األحكام والتقديرات الهامة    -7

إن إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي يتطلب استخدام بعض األحكام والتقديرات 

ضات المحاسبية الهامة التي على المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات. كما تتطلب من اإلدارة ممارسة أحكامها في واالفترا

عملية تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالصندوق. يتم تقييم هذه األحكام والتقديرات واالفتراضات بشكل مستمر والتي تعتمد 

تشمل الحصول على المشورة المهنية وتوقعات األحداث المستقبلية التي يُعتقد أنها معقولة على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى 

 ضمن الظروف.  

 

  تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. يتم إثبات التعديالت على التقديرات بأثر الحق.

 

 السياسات المحاسبية الهامة  8
 

المختصرة مع تلك تتماشى السياسات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية والمستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية األولية 

م. هناك عدد من المعايير التي يسري مفعولها 2019ديسمبر  31المستخدمة عند إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 م ولكن ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية األولية المختصرة. 2020يناير  1اعتباراً من 

 

 سارية المفعول بعد المعايير الصادرة ولكنها غير  9
 

م مع السماح بالتطبيق المبكر، إال 2020يناير  1هناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير للسنوات التي تبدأ بعد 

 . أن الشركة لم تقم بالتطبيق المبكر ألي من المعايير الجديدة أو المعدلة سالفة الذكر عند إعداد هذه القوائم المالية األولية

 

 النقد لدى البنوك 10
 

 يمثل هذا البند أرصدة لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية لدرجة االستثمار مصنفة من قبل وكاالت تصنيف دولية.

 

 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  11
  

 القطاعات التالية كما في تاريخ التقرير:تتضمن االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تعرضات 

 

 م 2019ديسمبر  31 م )غير مراجعة(2020يونيو  30 

 القيمة العادلة  التكلفة القيمة العادلة التكلفة 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

     حقوق الملكية

 65,516,892 55,947,334 51,525,658 54,061,975 المواد األساسية

 7,592,832 5,078,720 6,415,625 6,416,354 سلع رأس المال 

 73,109,724 61,026,054 57,941,283 60,478,329 اإلجمالي
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 صندوق إتش إس بي سي ألسهم شركات البناء واإلسمنت السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 السعودية المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة( 

 م  2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
 

 صافي )الخسارة( / الربح من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  12
 

 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 يونيو

 م  2019 م 2020 

   

 ( 534,884) (740,194) الخسائر المحققة للفترة

 7,395,649 (14,620,715) )خسائر( / أرباح غير محققة للفترة

 6,860,765 (15,360,909) اإلجمالي
 

يتم احتساب )الخسائر(/األرباح المحققة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استناداً على المتوسط المرجح  

 لتكلفة األوراق المالية.  

 

 المصروفات المستحقة  13
 

 افة(. تتضمن المصروفات المستحقة أتعاب اإلدارة المستحقة لمدير الصندوق )بما فيها ضريبة القيمة المض

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 14
 

يتم اعتبار األطراف على أنها أطراف ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة 

محتمل يوجه التأثير الهام على الطرف اآلخر عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. عند تقييم عالقة كل طرف ذو عالقة 

 االنتباه إلى جوهر العالقة وليس مجرد الشكل القانوني.

 

تتكون األطراف ذات العالقة بالصندوق من شركة اتش اس بي سي العربية السعودية )مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق 

( )المساهم الرئيسي لمدير وإداري الصندوق( وصناديق استثمارية يديرها مدير الصندوق والبنك السعودي البريطاني )"ساب"

 الصندوق(.
 

يتعامل الصندوق خالل السياق االعتيادي ألنشطته مع األطراف ذات العالقة. تخضع معامالت األطراف ذات العالقة للضوابط  

بين  المنصوص عليها في اللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية. تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة بأسعار متفق عليها

 الطرفين ويتم اعتمادها من قبل مدير الصندوق. تتم هذه المعامالت على أساس شروط وأحكام معتمدة من الصندوق.
 

من صافي قيمة الموجودات  ٪1.7يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق في كل يوم تقييم أتعاب اإلدارة وفقا لنسبة تبلغ 

 من صافي قيمة الموجودات(.   ٪1.7م: 2019)
 

٪ في القوائم المالية األولية المختصرة للصندوق كاستثمار للصندوق ويتم خصمها دوما من 2 يتم إدراج رسوم االشتراك حتى  ال

 رسوم االشتراك. ال يقوم الصندوق بتحميل أي أتعاب استرداد عند استرداد الوحدات.

 

 خالل السياق االعتيادي لألعمال.أبرم الصندوق خالل الفترة المعامالت التالية مع األطراف ذات العالقة 
 

 

 طبيعة المعامالت الطرف ذو العالقة

مبلغ المعامالت لفترة الستة 

 الرصيد الختامي أشهر المنتهية في

  

يونيو  30

 م2020

يونيو  30

 م 2019

يونيو  30

 م 2020

 مراجعة()غير 

ديسمبر  31

م  2019

 )مراجعة(

 

شركة اتش اس بي سي 

)مدير العربية السعودية 

 الصندوق(

 23,948 18,161 270,497 589,008 أتعاب إدارة الصندوق

 4,131 2,573 -- 17,324 رسوم إدارية 

أتعاب أعضاء مجلس 

 6,959 11,035 -- 9,945 اإلدارة

 -- 241,667 -- -- نقد لدى البنوك البريطانيالبنك السعودي 
 

يتم إيداع النقد لدى البنوك في حساب جاري لدى البنك السعودي البريطاني باسم مدير الصندوق. ال توجد عمولة خاصة مستحقة 

 على هذا الرصيد.  
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 صندوق إتش إس بي سي ألسهم شركات البناء واإلسمنت السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 ة المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة( 

 م  2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  15
 

القيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة تتم بين 

 المشاركين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام ستتم إما: 

 

 موجودات أو المطلوبات، أوفي السوق الرئيسي لل •

 في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات •

 

يقوم الصندوق بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المتداول في السوق النشطة لتلك األداة، عند توفرها. يتم اعتبار السوق 

معامالت الموجودات أو المطلوبات تتم بتكرر وحجم كاِف لتقديم معلومات عن األسعار على أساس على أنها سوق نشطة إذا كانت  

مستمر. يقوم الصندوق بقياس األدوات المتداولة في السوق النشطة وفقاً لسعر السوق ألن هذا السعر يقارب بشكل معقول سعر 

 التخارج.
 

وق يستخدم أساليب تقييم تزيد من استخدام المدخالت القابلة للمالحظة  في حال عدم وجود سعر متداول في سوق نشط، فإن الصند

ذات الصلة وتقلل من استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. إن أسلوب التقييم المختار يتضمن جميع العوامل التي يأخذها 

بين مستويات القيمة العادلة في نهاية فترة  المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير العملية.  يقوم الصندوق بإثبات التحويل

 التقرير التي حدث خاللها التغيير.
 

 لدى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة المستويات التالية:
 

: مدخالت تمثل األسعار المتداولة )غير المعدلة( في السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة يمكن 1المستوى  •

 يها في تاريخ القياس؛للمنشأة الوصول إل

والتي يمكن مالحظتها لألصل أو   1: مدخالت تمثل مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى 2المستوى  •

 االلتزام بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة؛ و

 : مدخالت تمثل مدخالت غير قابلة للمالحظة للموجودات أو المطلوبات.3المستوى  •

 

الجدول التالي األدوات المالية التي يتم قياسها بقيمتها العادلة كما في تاريخ التقرير استنادا إلى التسلسل الهرمي للقيمة  يعرض 

 العادلة: 

 م )غير مراجعة(2020يونيو  30  

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  القيمة الدفترية 

         

استثمارات بالقيمة العادلة من  

 خالل الربح أو الخسارة  
57,941,283 57,941,283  --  --  57,941,283 

 57,941,283  --  --  57,941,283 57,941,283 اإلجمالي

 

 

  

 م )مراجعة(2019ديسمبر  31

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  القيمة الدفترية  

         

استثمارات بالقيمة العادلة من  

 خالل الربح أو الخسارة  
73,109,724 73,109,724  --  --  73,109,724 

 73,109,724  --  --  73,109,724 73,109,724 اإلجمالي

 

 الخسارة. خالل الفترة، لم يتم أي تحويل في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 

تعتبر األدوات المالية األخرى مثل النقد لدى البنوك والذمم المدينة والمدفوعات مقدماً والمصروفات المستحقة موجودات مالية 

ومطلوبات مالية قصيرة األجل على التوالي، تقارب قيمتها الدفترية القيمة العادلة، نظرا لطبيعة قصر أجلها والجودة االئتمانية 

 ألطراف األخرى. المرتفعة ل
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 صندوق إتش إس بي سي ألسهم شركات البناء واإلسمنت السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة( 

 م  2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 بالريال السعودي(  )المبالغ

 

 إدارة المخاطر المالية 16
 

 يتعرض الصندوق للمخاطر التالية نتيجة استخدامه لألدوات المالية: 

 مخاطر االئتمان؛  -

 مخاطر السيولة؛ و  -

 . أسعار األسهم مخاطر   -

 

 إطار إدارة المخاطر  

القوائم المالية السنوية للصندوق للسنة  تتماشى أطر وسياسات إدارة مخاطر الصندوق مع تلك المستخدمة والمفصح عنها في 

 م. 2019ديسمبر  31المنتهية في 

 

 مخاطر االئتمان 

مخاطر االئتمان هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة طرف ما في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر 

 لخسارة مالية.

 

لدى البنوك، واستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وذمم يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان على نقد 

مدينة ودفعات مقدماً. يسعى مدير الصندوق إلى الحد من مخاطر االئتمان عن طريق مراقبة التعرض لمخاطر االئتمان والتعامل 

 فقط مع أطراف أخرى ذات سمعة طيبة.

 

 مخاطر السيولة 

خاطر المتمثلة في تعرض الصندوق لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة مخاطر السيولة هي الم

 بمطلوبات مالية.

 

تنص شروط وأحكام الصندوق على اشتراكات واستردادات الوحدات في يوم التعامل وبالتالي فهو معرض لمخاطر السيولة للوفاء 

ت. إال أنه يُسمح للصندوق باالقتراض لتلبية طلبات االسترداد. إن ما يقارب جميع النقد بطلبات استرداد مالكي الوحدات في أي وق

لدى البنوك، واالستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، والذمم المدينة والدفعات مقدماً هي إما قصيرة  

متطلبات السيولة على أساس دوري كما يسعى للتأكد من توفر التمويل األجل أو تعتبر قابلة للتحقق بسهولة. يراقب مدير الصندوق  

 للوفاء بااللتزامات حيثما تنشأ.

 

 أسعار األسهم مخاطر  

 مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق.

 

تعتبر استثمارات الصندوق عرضة لمخاطر أسعار األسهم الناشئة عن عدم اليقين بشأن األسعار المستقبلية. يقوم مدير الصندوق 

 طر من خالل تنويع محفظته االستثمارية.بإدارة هذه المخا

 

 آخر يوم تقييم   17
 

م( وصافي قيمة موجودات التعامل في هذا اليوم بلغت 2019ديسمبر  31م: 2019م )2020يونيو  30آخر يوم تقييم للفترة كان 

الموجودات وفقا للمعايير الدولية للتقرير لاير سعودي(. إن صافي قيمة    6.63م:  2019ديسمبر    31لاير سعودي للوحدة )  5.60

 لاير سعودي(. 6.63م: 2019ديسمبر  31لاير سعودي للوحدة ) 5.60م بلغت 2020يونيو  30المالي للوحدة في 
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 صندوق إتش إس بي سي ألسهم شركات البناء واإلسمنت السعودية 

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 السعودية  المدار من قبل شركة إتش إس بي سي العربية

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة( 

 م 2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

   19- تأثير تفشي فيروس كوفيد 18
 

( يمثل جائحة نظراً النتشاره السريع 19-م أن تفشي فيروس كورونا )كوفيد2020أعلنت منظمة الصحة العالمية خالل مارس 

في جميع أنحاء العالم. وقد أثر تفشي هذا الفيروس كذلك على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية  

نحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس، حيث نفذت المملكة العربية السعودية على  السعودية. اتخذت الحكومات في جميع أ

وجه الخصوص إغالقاً للحدود، وأصدرت توجيهات من أجل التباعد االجتماعي وفرضت إغالقاً وحظراً للتجول على مستوى 

 المملكة. 

 

  19 -ليس فقط بسبب مشاكل الطلب الناشئة عن كوفيد م،2020شهدت أسعار النفط تقلبات كبيرة خالل النصف األول من عام 

ً مشاكل تتعلق بالعرض بسبب الكمية المخزنة التي سبقت الجا حة. أظهرت أسعار النفط ئإغالق االقتصادات العالمية، بل أيضا

ادة الطلب مع م حيث خفضت الدول المنتجة للنفط اإلنتاج إلى جانب زي2020بعض االنتعاش في أواخر الربع الثاني من عام 

 خروج الدول من عمليات اإلغالق.
 

أثرت هذه األحداث بشكل كبير على سوق المال ونتج عنها تقلبات في أسعار األسهم مما أثر على أرباح الصندوق والتدفقات  

إدارة المخاطر األخرى  النقدية. تواصل اإلدارة تقييم الوضع الحالي من خالل مراجعة استراتيجية االستثمار لديها وممارسات 

 على عملياتها االعتيادية وأدائها المالي.  19-إلدارة مدى تأثير تفشي جائحة كوفيد
 

 األحداث الالحقة 19
 

لم تكن هناك أي أحداث الحقة لتاريخ التقرير تتطلب تعديالت أو إفصاح في القوائم المالية األولية المختصرة أو اإليضاحات 

 المرفقة. 

 

 اعتماد القوائم المالية األولية المختصرة   20
 

أغسطس  23هـ )الموافق 1442محرم  4بتاريخ تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية المختصرة من قبل مجلس إدارة الصندوق 

   م(.2020

 


